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BIBLIJNE PODSTAWY POSTU
Stary Testam ent przekazał nam wezwanie do postu
i pokuty: „K iedy pościcie, czy pościcie dla M nie?”
(Za 7, 5). Proroctw o Zachariasza zaw iera teologię po
stu - nie chodzi tylko o spożyw anie pokarmów, ale o rezygnację ze zła
i grzechu. Post służy też do w ypędzania złych duchów (M t 17, 21). Jezus
Chrystus wyraźnie żądał postu od swoich wyznawców : „K iedy syn bę
dzie zabrany, w tedy będą pościć” (M t 9, 15) oraz „Czy goście weselni
m ogą pościć, dopóki oblubieniec jest z nim i? Lecz przyjdzie czas, kiedy
zabiorą im oblubieńca, w ów dzień będą pościć” (M t 2, 19; Ł k 5, 34).
R ównocześnie Jezus C hrystus zw rócił uwagę, że post nie m a na celu zy
skania poklasku i uznania, ale m a być ofiarow any Bogu (M t 6, 17). Stary
Testament znał praktykę postną esseńczyków i śluby naziratu, a także
post pierw orodnych przed św iętem Paschy. Ten post trwał do wieczora.
Chrystus atakow ał w praktyce postnej Starego Testam entu nie sam post,
ale fałsz i obłudę faryzeuszy, wiążące się z postem (M t 6, 16-18).
W chrześcijaństw ie pierw otnym post rozw inął się od jednego dnia
do 40 dni, co było praktyką znaną ju ż w IV w. Ten post był w zorow any na
poście samego C hrystusa (M t 4, 1-2; Ł k 4, 1-2). Wiąże się z nim biblijna
sym bolika „40” - co jest znakiem w ędrówki, poszukiw ania, dochodzenia
do celu. Wielki Post jest w ięc drogą do Paschy. Jest to w ędrów ka ducho
wa do święta, ale nie jest to jedno z wielu świąt, ale „św ięto nad św ięta
m i” . Wielki Post jest przeżyw any jako „kanon pokutny” . Z łą praktyką
jest traktow anie postu jako przym usu pokarm ow ego i przym usu spow ie
dzi, gdyż post pow inien być pragnieniem zjednoczenia się z Chrystusem .
Głównym celem postu w starożytności chrześcijańskiej było przy
gotowanie katechum enów do chrztu. Tradycja przypisuje ustanow ienie
postu Apostołom . D niem postnym był na pew no W ielki Piątek. W III w.
była to jeszcze „pascha krzyża” i dopiero w tym okresie zaczęto m ówić
na tem at „paschy zm artw ychw stania” . H istoryk Kościoła, Sokrates Scho
lastyk (Historia kościelna V, 22) podaje, że 14 N isan i niedziela po niej
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(tradycja Janow a oraz tradycja Piotra i Pawła) były poprzedzone postem.
Świadectw o Tertuliana mówi o poście dwudniow ym , który stał się zaląż
kiem postu 40-dniowego. Post czterdziestogodzinny stał się postem czter
dziestodniow ym . Jeszcze w III w. słowo „pascha” używ ano w sensie
„post” . W III w. post czterdziestodniow y stał się powszechny, chociaż
nie wszędzie, i wiązał się z chrztem jako połączeniem z Chrystusem ,
zm ianą życia. W IV w. post był wszędzie czterdziestodniow y, o czym
świadczy Sobór Nicejski (325 r.) i Euzebiusz z Cezarei.
Post jest więc wędrówką, a w ędrów ka wym aga przygotow ania - stąd
pojaw ienie się tak zw anego „przedpościa” w V lub VI w.
Co nadaje sens poszczeniu?
W Biblii okres czterdziestu dni (lub lat) odgrywa znaczącą rolę symbo
liczną. Jest to czas pokuty, oczyszczenia, odrodzenia się do nowego życia,
oczekiwania, przygotowania, zakończenia cyklu. Przywołajmy najważniej
sze wydarzenia biblijne, wiążące się z czterdziestoma dniami (lub latami):
1. potop - deszcz padał 40 dni (Rdz 7, 12),
2. M ojżesz spędził 40 dni na Synaju (Wj 24, 18),
3. Izrael w ędrow ał 40 lat przez pustynię (Lb 14, 33-34),
4. Dawid królował 40 lat (2 Kri 5, 4),
5. Salomon królował 40 lat (3 Kri 11, 42),
6. Joas królował 40 lat (2 K m 24, 1),
7. Goliat wzywał wojsko Izraela do walki przez 40 dni ( 1 Kri 17, 16),
8. Eliasz dostał od anioła posiłek na 40 dni wędrówki (3 Kri 19, 8),
9. Niniwa pokutowała przez 40 dni (Jon 3, 5-9),
10. Chrystus pościł przez 40 dni (M t 4, 2),
11. okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia trwał 40 dni
(Dz 1,3),
12. przywilej azylu w sanktuariach i kw arantanna trw ały 40 dni,
13. Chrystus nauczał przez 40 miesięcy,
14. Jezus zm artw ychw stał po 40 godzinach.
W tym właśnie, biblijnym świetle, należy patrzeć na post jak o na
przeżycie duchowe, które ma dla człow ieka istotne znaczenie w jego w ła
snej w ędrów ce przez życie ku zm artw ychw staniu.
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